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PRESENTATION – ARNE ERIKSSON
Arne Eriksson var ordförande 
på Mantorp 1966-1987. Arnes 
”regeringstid” präglades  
inledningsvis av svårigheter. 

Svårigheter som följde i 
kölvattnet från banan byggna-
tion 1964-65. 

Arne fick ägna mycket tid åt att 
röja upp under den svåra tiden ef-
ter banans tillblivelse. En period då 
banan brottades med stora ekono-
miska bekymmer. 

Men också en tid som innebar 
en snabb utveckling för Mantorp 
till s k mellanbana. Mantorp var 
den bana i landet som utvecklades 
allra snabbast under 70- och 80-ta-
let. Här spelade Arne Eriksson en 
avgörande roll. 

Vid sidan av ordförandeskapet på 
Mantorp hade Arne då också en del 
andra uppdrag, såsom ordförande-
skapet i Trav- och Galoppronden.

Redan i det absolut första lop-
pet på Mantorp 1965 hade Arne 
starthäst i form av Knut Lindblom-
tränade Barracuda. Genom stall- 
pseudonymen Stall Carré 
var Arne ägare av en 
mängd hästar genom 
åren. I de flesta fall gen- 
om egna uppfödningar 
där hästarna bar kennel-
namnet Carré, som Gittan 
Carré, Fia Carré, Ted Carré, 
Fox Carré. Egna uppföd-
ningen Per Carré firade 
också stora framgångar på 
annat håll.

Under många år ägde Arne 
också hästar i kompanjonskap med 
styrelsekamraten Nils-Olof Nilsson.

Arne var i många år hästägare 
hos professionella tränare såsom 
Knut Lindblom och Sören Nordin 
på Solvalla. På Mantorp hos Olle 
Lindblom, Gunnar Andersson, 
Christer Järlesjö och Bo W Takter.

Så småningom tog Arne ut egen 
amatörlicens på vilken han också 
körde, och även vann, en hel del 
lopp. Arne delade i stort sett tiden 
mellan egna tandläkarpraktiken, 
familjen, stallet och Mantorptravet. 

Övergången till egen amatör-

rörelse gick 
smidigt. I 
verksamheten 
fanns näm- 

ligen sönerna 
Ted och Per. 

Största stjärnan under den här 
tiden var USA-importen Diamond 
Star som vann flera V75-segrar. 

Sonen Per K skulle sedermera bli 
proffs i eget namn. Först i USA där 
han tränade fram tre vinnare av 
Hambletonian Stakes. Efter avslut- 
ad USA-karriär 2002 etablerade sig 
Per K återigen på Mantorp där han 
bedriver en framgångsrik tränar- 
rörelse.

Arne, född 1929, bor fortfaran-
de kvar någon mil från Mantorp, 
ett stenkast från sonen Per K Eriks-
sons träningscamp.

Arne Eriksson med sonen Per K i tandläkarstolen.

Arne Eriksson.

Diamond Star var Arne Eriksson 
största stjärna.


